Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 22 februari 2015
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. B. de Graaf uit Waalwijk
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 105: 1en 1
Schriftlezing : Deuteronomium 6: 16 – 18
en 8: 1-3 en Mattheüs 4: 1 - 11
Thema: :”De beproeving in de woestijn….”

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. W.C.P. Bevelander,
te Enter
Organist
: Timo v/d Berg
Aanvangslied : OTH 268
Schriftlezing : Johannes 15: 1-8

Kindernevendienst voor alle Kinderen. Thema : ‘Jezus zien’ (Johannes 9: 1-41)
Collecten :1ste Plaatselijk Ouderenwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto : Dik van Vugt  442327
Agenda:
Bijbelleesrooster
22-feb Psalm 30, 23-feb 1 Tim.3:14-4:5, 24-feb 1 Tim.4:6-16, 25-feb 1 Tim.5:1-8, 26-feb 1 Tim.5:9-16,
27-feb 1 Tim.5:17-25, 28-feb 1 Tim.6:1-10, 1-mrt Psalm 10

Club
in verband met voorjaarvakantie is er deze week geen club op maandag, woensdag en vrijdag.
Voor de maandagavond club is er ook 2 maart. Geen club.
Dinsdag 24 feb.
19:00

Gebedskring bij Jennie Kant

Vrijdag 27 feb.
18:30

Youht Alpha in het Dijkhuis te Giessen

Zaterdag 28 feb.
Rock Solid
Beste tieners van Giessen en Rijswijk jullie weten vrijwel allemaal wat bidden is. Alleen wat het
inhoudt, waarom je het doet of het werkt, weten jullie waarschijnlijk niet. Zaterdagavond 28 februari
willen we hier met jullie over nadenken. Neem je vrienden en vriendinnen mee!!
De Rock Solid leiding
Zondag 1 maart Gezinsdienst
Kindernevendienst alleen voor de onder en middenbouw.
Onderbouw
: Jolanda T en Maartje S
Middenbouw : Wendy en Andre
Bovenbouw : Tienerbijeenkomst : Carolien, Thirza en Vienna
Kindercrèche : Jacoline van Boggelen en Mirjam Vos
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra 442686 Avond: Ko Kraaij 442825
Collecten: 1ste Voorjaarszendingscollecte – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Medeleven
In het Beatrix ziekenhuis verblijft Mevr. J Baks van Someren (Nieuwstraat 11) op afd. 5 west kamer
511
Dhr. Hoesen verblijft nog in het Albert Schweitzer ziekenhuis, Locatie: Dordwijk (DW) Postbus 444,
3300 AK Dordrecht

Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als bemoediging naar Mevr. P. van de Beek– Zwakhals (Koperwiek
50)
Geboorte
Bij Renco en Antoinnette Paans (Hoefselaan 12) is op woensdag 11 Feb een zoon geboren,
Zijn naam luid Judah Antonie Cornelis, zijn roepnaam is Judah, hij is het broertje van Hannah.
Bedankt!
Namens mij en de kinderen wil ik graag iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen die ik
voor mijn verjaardag mocht ontvangen. Het heeft mij goed gedaan dat veel mensen aan mij
gedacht hebben. Mijn hoge leeftijd heeft wel wat beperkingen gekregen, mede door een griep en
longontsteking, hierdoor heb ik veel in moeten leveren maar nu gaat het weer redelijk.
Nogmaals hartelijk dank.
Met vriendelijke groet, Dientje de Zeeuw van Pouderoijen Lemmenskamp Woudrichem
Vrouwenmiddag
De volgende vrouwenmiddag staat gepland op 3 maart 2015 van 13.00 uur tot 15.00 uur. Caroline
van Tilborg heeft ervaring met de Marriage Course en wil voor ons een inleiding houden over
relaties/ het huwelijk. Daarna willen we in kleine groepjes doorpraten over hoe je daarmee in je
eigen relatie wat mee kunt en wellicht ook in relaties met bijvoorbeeld familieleden.
Fijn is dat, naast een groepje trouwe dames, er steeds weer andere dames, in allerlei
leeftijdscategorieën, deelnemen. Daardoor zijn er in de kleine gespreksgroepjes steeds weer
nieuwe gesprekken en ontmoetingen.
Dus neem je vriendin of familielid mee en kom ook! Graag wat meenemen voor bij de koffie. Het
hoeft geen hele taart te zijn maar zoveel als jezelf zou opeten, dan kunnen we dat met elkaar
delen. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 1,00 per persoon ter dekking van overige onkosten.
Graag vooraf opgeven bij Heidi Kant (441144 of heidi@kantoliehandel.nl) of Gerlinda Kant
(441632 of gerlinda23.GK@gmail.com).
Solid Friends
Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ziek is. Die ene jongen uit de klas die nooit
meedoet met gym, maar waarvan niemand weet waarom. Die vriendin die altijd buikpijn heeft en
daarom steeds afspraken afzegt, maar geen dokter kan vinden die haar kan vertellen wat de
oorzaak is. Ziekte en gebrokenheid zijn overal om ons heen. We zijn benieuwd hoe jij hier mee om
gaat. Zondag 1 maart ben je welkom om 19:30 uur in 't Dijkhuis.

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagavond 17.00 uur ingeleverd te worden.
Bij voorkeur per e-mail of op papier bij: Riekske Kant, riekskekant@gmail.com Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

